Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand
c/o Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat
University 2 Prachan road, Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand

1 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้ งผลการคัดเลือกทุนโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนส
ุ่ าหรับครู ชาวไทยที่ญี่ปนุ่ ครัง้ ที่ 11
อาจารย์ทกุ ท่าน

ตามที่ทา่ นได้ สมัครเข้ าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนส
ุ่ าหรับครู ชาวไทยที่ญี่ปนุ่ ครัง้ ที่ 11
ซึง่ ได้ รับทุนสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชัน่ นัน้ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย (JTAT) มี
ความยินดีทจี่ ะแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่าท่านได้ รับคัดเลือกให้ เข้ าร่วมโครงการดังกล่าว
สาหรับในครัง้ นี ้ มีผ้ ไู ด้ รับคัดเลือกซึง่ จะได้ ร่วมเดินทางไปเข้ ารับการอบรม ณ เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนย์คนั ไซ
โอซาก้ า ประเทศญี่ปนทั
ุ่ งสิ
้ ้น 9 คน
อนึง่ ขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้ รับคัดเลือกทุกท่าน โปรดดาเนินการเพื่อยืนยันการเข้ าร่วม ดังรายละเอียด
แนบท้ ายให้ แล้ วเสร็ จภายในวันศุกร์ ท่ ี 16 กุมภาพันธ์ 2561 หากเลยจากกาหนดนี ้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข

(รศ.ดร. สุณีย์รัตน์ เนียรเจริ ญสุข )
นายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย

รายชื่อผู้ท่ ไี ด้ รับคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสาหรับครูชาวไทย ครัง้ ที่ 11
ณ เจแปนฟาวน์ เดชั่น ศูนย์ คนั ไซ โอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น
คานาหน้ าชื่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ(ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง) ชื่อ – สกุล
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MS.

Wilipda Sripanya
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MS.
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MS.

Phornpimon Somsiew

นางสาวพรพิมล สมเสียว
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MR.

Nattapong Chomngam

นายณัฐพงศ์ จอมงาม

5

MS.

Chadaphorn Jumroen

นางสาวชฎาพร จาเริ ญ

6

MR.

Pongkamon

นายพงศ์กมล เตชะกสิกรพาณิชย์

7

MS.

Roongsiri Thipaksorn

นางรุ่งศิริ ทิพย์อกั ษร

8

MS.

Daras Putta

นางสาวดาเรศ พุทธา

9

MS.

Arddhaya Thanachaisak

นางอาทยา ธนชัยศักดิ์

นางสาววิลปิ ดา ศรี ปัญญา
นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์

Techakasikornparnitch

สิ่งที่ต้องดาเนินการเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วม
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสาหรั บครู ชาวไทย ครั ง้ ที่ 11
1. สาหรับผู้ที่ยงั ไม่ได้ สมัครสมาชิกของสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย (JTAT) แบบตลอดชีพ
โปรดดาเนินการสมัครให้ แล้ วเสร็จ โดยดูรายละเอียดการสมัครจากเว็บไซต์ของสมาคมฯ (http://www.jtat.info)
จากนันส่
้ งสาเนาหลักฐานการชาระค่าสมัครสมาชิก มายังผู้ประสานงาน อ.ดร.เสกสรร จันทรจานง ที่อเี มล
seksan.c@rmutr.ac.th และ jtatmember@gmail.com (โปรดติดต่อและส่งสาเนาหลักฐานไปยังทัง้ 2 อีเมล)
2. สารองจ่ายค่าตัว๋ เครื่ องบิน โดยโอนเงินจานวน 25,000 บาท เข้ าบัญชีของสมาคมฯ ดังรายละเอียดข้ างล่างนี ้
เพื่อจัดซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน จากนันส่
้ งสาเนาหลักฐานการโอนเงินมายังผู้ประสานงาน อ.ดร.เสกสรร จันทรจานง ที่
อีเมล seksan.c@rmutr.ac.th และ jtatmember@gmail.com (โปรดติดต่อและส่งสาเนาหลักฐานไปยังทัง้ 2
อีเมล)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสุขมุ วิท 21
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 611-2-03238-8
ชื่อบัญชี สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย
อนึง่ หากจานวนเงินที่โอนมานัน้ มากหรื อน้ อยกว่าราคาตัว๋ เครื่ องบินที่ต้องชาระจริ ง ผู้ประสานงานจะคืนหรื อ
เรี ยกเก็บเพิม่ จากผู้เข้ าร่วมทุกท่านในวันปฐมนิเทศ ซึง่ จะแจ้ งวันเวลาและสถานที่ให้ ทราบในภายหลังทางอีเมล
3. ผู้ที่ยงั ไม่ได้ สง่ สาเนาหนังสือเดินทางมาพร้ อมกับใบสมัคร ผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือกจะต้ องตรวจสอบหนังสือ
เดินทางของตนว่ามีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือนหรื อไม่ หากหนังสือเดินทางมีอายุการใช้ งานเหลือน้ อย
กว่า 6 เดือน ผู้สมัครจะต้ องทาหนังสือเดินทางใหม่ สาหรับผู้สมัครท่านที่ยงั ไม่มีหนังสือเดินทาง โปรดดาเนินการ
ทาหนังสือเดินทางและจัดส่งสาเนามาทางอีเมลหรื อทางไปรษณีย์ ถึงผู้ประสานงาน ตามที่ติดต่อข้ างล่างนี ้
อ.ดร.เสกสรร จันทรจานง สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมขุ จักรวรรดิ) เลขที่ 264
ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
อีเมล : seksan.c@rmutr.ac.th
พร้ อมกันนี ้ ขอความร่วมมือผู้ที่ได้ รับคัดเลือกทุกท่าน โปรดตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของท่านว่าตรงกับหนังสือ
เดินทางหรื อไม่ หากชื่อไม่ถกู ต้ อง กรุณาติดต่อยังผู้ประสานงาน
4. ผู้ที่อยูใ่ นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน(สพฐ.) โปรดกรอกเอกสาร “แบบให้ ความเห็นชอบ
ข้ าราชการในสังกัดไปต่างประเทศ” ดังที่แนบมาท้ ายประกาศฉบับนี ้ ส่งไปยังเจ้ าหน้ าที่สพฐ. ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน โดยระบุมมุ ซองว่า “ขอส่งแบบให้ ความเห็นชอบข้ าราชการในสังกัดไปต่างประเทศ สาหรับโครงการ
อบรมครูของ JTAT” หรื อจะสแกนเอกสารไปให้ ก่อน แล้ วจึงส่งเอกสารตัวจริ งตามไปให้ ในภายหลัง
ติดต่อ คุณดารากร เพ็ญศิริ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5836
อีเมล darakornphensiri@hotmail.com
หากมีข้อสงสัยประการใดหรื อต้ องการสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม สามารถติดต่อได้ ที่
อ.ดร.เสกสรร จันทรจานง อีเมล seksan.c@rmutr.ac.th

แบบให้ ความเห็นชอบข้ าราชการในสังกัดไปต่ างประเทศ
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................
ตาแหน่ง ..........................................................................................................................................................
โรงเรี ยน ..........................................................................................................................................................
ขออนุญาตไปราชการ (.....) ศึกษา
(.....) ฝึ กอบรม
(.....) ดูงาน
(.....) ประชุม
(.....) ร่วมโครงการ (.....) อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................
เรื่ อง ................................................................................................................................................................
ประเทศ .......................................................... ระหว่างวันที่ ...........................................................................
ความเห็นผู้บังคับบัญชาชัน้ ต้ น
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................
ตาแหน่ง ..................ผู้อานวยการโรงเรี ยน.....................................................................................................
โรงเรี ยน/หน่วยงาน........................................................................................................................................
(.....) เห็นชอบ
(.....) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก .............................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...........................................................................
(วัน/เดือน/ปี ) ............................................................................

